
Saugos duomenų lapas 
      
      
1. Cheminio mišinio ir  įmonės pavadinimas 
Produkto pavadinimas: Brow Henna kosmetiniai dažai 
Gamintojas: IP Levchuk 
Adresas : Moscow, Russia, Kievskoe shosse, 1 
Importuotojas: UAB Karibus 
Adresas: Savanorių pr. 104, Kaunas, Lietuva 
      
2. Pavojų identifikavimas 

● Išvaizda: šviesiai žalios spalvos milteliai 
● Neigiamas poveikis sveikatai: neigiamo poveikio akims, odai, virškinamajam traktui ar 

kvėpavimo takams naudojant pagal paskirtį neturėtų būti. 

3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
3.1. Cheminės medžiagos 

4. Pirmosios pagalbos priemonės 
Įkvėpus: išeiti iš patalpos pakvėpuoti grynu oru. 
Patekus į akis skalauti gausiai vandeniu bent 15 min. Kreiptis į gydytoją. 
Prarijus nesukelti vėmimo, plauti vandeniu, kreiptis į gydytoją. 
      
5. Priešgaisrinės priemonės 
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra  370 ̊C. Pliūpsnio temperatūra 100 ̊C. 
Gesinti anglies dioksidu, sausa puta smulkius gaisrus, o didesnius vandeniu ir drėgna puta. 
      
6. Avarijų likvidavimo priemonės  
Išsipylus tuoj pat nuvalyti vandeniu, cheminiais valymo produktais arba putomis. 

7. Naudojimas ir sandėliavimas      
Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje, laikyti vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. 

Saugoti nuo karščio, ugnies šaltinių. Laikyti vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje. Nelaikyti 
kartu su nesuderinamomis medžiagomis - aliuminiu, kalciu, magniu, cinku, soda, stipriomis rūgštimis 
bei oksiduojančiomis medžiagomis. Laikyti sandariai uždarytą. 
      
8. Poveikio prevencijos priemonės ir asmens apsauga 
Duomenų nėra. 
      
9. Fizinės ir cheminės savybės  
Agregatinė būsena Šviesiai žalios spalvos milteliai 
Juslinės savybės Bekvapiai 

Identifikavimo pavadinimas Kiekis sudėtyje, CAS numeris

Chna 98%, 84988-66-9

Dažinė indigažolė l. Iranian <0.50%, 84775-63-3

Tikrasis kakavmedis L. <1% 84649-99-0

2,4-diamino fenoksietanolis <0.50%, 70643-19-5



pH   7 - 8,5 @ 20°C 
Klampumas  Nenustatyta 
Tirpumas vandenyje Vandens pagrindo koloidas su su disperguotais neorganiniais ir organiniais 
pigmentais. 
      
10. Stabilumas ir reaktingumas 
Stabilumas: normaliomis sąlygomis produktas stabilus. Geriausia panaudoti per 15 mėnesių nuo 
pagaminimo datos. 
     
11. Toksikologinė informacija 
Kancerogeniškų, toksiškų, mutageniškų, teratogeniškų, neurotoksiškų, potencialiai sensitizuotjančių 
dirginančių medžiagų sudėtyje nėra. 

12. Ekologinė informacija 
Medžiagos sudarančios sudėtį nėra pavojingos žuvims, bestuburiams, dumbliams ar baketrijoms, ar 
tas pavojingumas nebuvo nustatytas gamintojo atliktų tyrimų metu. Ozoną ardančių medžiagų 
nerasta. 

13. Atliekų tvarkymas 
Produkto koncentracija neįtakoja pakuotės tvarkymo operacijų. Šalinti ar deginti atitinkamai su 
naudojimo šalies irba šalies kurioje utilizuojama įstatymais ir reguliuojančiausiais aktais. 

14. Informacija apie gabenimą 
Duomenų nėra. 

15. Teisinio reglamentavimo informacija 
Duomenų nėra. 

16. Kita informacija 
Duomenų nėra.


